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Sluiting modelbouw seizoen.
Traditie getrouw sluit de EMV het modelbouw seizoen af
op de laatste woensdag van juni met een film.
Onze filmoperateur heeft een klassieker gevonden die
zeer geschikt is voor ons modelbouwpubliek.
De hoofdrol wordt gespeeld door een locomotief.
Lees verder op hoe en waar het over gaat.
Roosendaal.
Bijgaand een verslag van de belevenissen van het
bezoek aan de spoorgroep in Roosendaal op zaterdag
1 juni 2013.
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Volgend nummer.
Het volgende nummer (519) komt in augustus 2013.
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk eind julii 2013 te
doen op het email-adres van de vereniging.
.

Sluiting seizoen 2012 – 2013 woensdag 26 juni
We sluiten het seizoen tradietie getrouw af met een film, maar daarna werkt de
EMV gewoon weer verder aan o.a. het Projekt.
Tijdens de twee zomer maanden is de locatie gewoon op de normale dagen
geopend. Velen van ons gaan mogelijk op vakantie zodat de bezetting minder
zal zijn als normaal.

De Film:
Titel: THE GENERAL
Acteurs hoofdrol: BUSTER KEATON
Duur : 77 minuten
Johnnie Gray was stoker op een trein van de Confederatie van de Verenigde Staten tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog. Ondertussen wachtte thuis zijn verloofde Annabelle Lee op zijn
terugkomst. Wanneer hij zich inschrijft om het leger in te gaan, wordt hij geweigert omdat hij nuttiger
zou zijn bij de spoorwegen. Echter, dit wordt hem niet verteld.
Als hij terleurgesteld vertrekt, wordt hij gewenkt door de vader van Annabelle om zich aan te sluiten bij
de rij. Hij negeert dit en loopt door. Haar vader neemt dit fout op en denkt dat hij probeert weg te
lopen. Wanneer hij tegen zijn dochter verteld dat Johnnie een lafaard is, zegt Annabelle tegen Johnnie
dat hij maar beter in uniform kan komen.
Een jaar gaat voorbij. Wanneer Annabelle te horen krijgt dat haar vader ernstig gewond is, wil ze hem
bezoeken. Wanneer ze met de trein gaat, is dit per toeval ook de trein waar Johnnie de stoker op is.
De trein wordt gekaapt door spionnen die voor de Unie werken en ontvoeren haar. Het is nu aan
Johnnie om Annabelle, de trein en het leger van Tennessee te redden.
De plot neemt een wending wanneer er een achtervolging komt.

The General

theatrical poster

The General

Ons bezoek aan Roosendaal op 1 juni ’13
Luc Zwegers ontving ons bij de voordeur van het kolossale klooster( nu
rijksmonument ) aan de Vincentiusstraat waar eens meer dan 450 nonnen waren
gehuisvest.
De club heeft de beschikking over twee riante verdiepingen.
Men houdt zich bezig met drie projecten.
Op de eerste verdieping in de voormalige kloosterbibliotheek staat de Duitse baan
opgesteld in twee rijvaardige H0-delen. Plus staat er een N baan waar nog volop aan
gewerkt wordt.
Hier staan ook modules van leden die met de H0 baan uitbreidingen bezig zijn zodat
deze baan alleen maar groeit. Zie hiervoor de serie foto’s
op
http://eindhovenmodelbouw.nl/Vleugelsfoto/index.php/
Op de tweede verdieping heeft men een ruimte, met aan weerszijde de voormalige
slaapkamertjes van de nonnen, nu magazijn ruimte voor van alles en nog wat. Hierin

is ook Roosendaal anno 1935 opgeslagen, op dit moment 20 meter en dit moet 27
meter worden. Wel zijn alle gebouwen de er staan of hebben gestaan intussen
gebouwd Deze zijn van uitzonderlijke kwaliteit, natuurlijk ook het stationsgebouw
product van de voorzitter Luc Zwegers
Verschillende andere gebouwen staan nog op de eerste verdieping zoals de
bestaande lok loods en goederen loodsen, de HYSM loods, de centrale.
Met de perronoverkapping is men ook al een eind op weg en de perrongebouwen
zijn reeds klaar. Voor de perronoverkapping is van lasersnij techniek gebruik
gemaakt.
Men heeft ook gebouwen uitgeleend o.a. aan het museum Tongerloo te
Roosendaal. Daar staan nu verschillende bouwwerken zoals die in Roosendaal
gestaan hebben bvb: de vier seinhuizen, tractiegebouw, ronde loods, watergebouw
etc. tentoon gesteld voor een groot publiek.
Aan rails ligt er op een klein deel na het complete Roosendaals station, spoor
richting België en Vlissingen moet nog worden gebouwd.
Alles bij elkaar was het een prettige happening , we hebben uitgebreid met de
aanwezige leden kunnen communiceren , waarbij buitengewoon nuttige informatie
werd uitgewisseld. Roosendaal is omdat alle gebouwen zo uniek en fraai gebouwd
zijn zeker de moeite waard gebleken.

Jos Bazelmans, Richard Baksteen.
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